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Reação de Decomposição

Azida de Sódio 3 mols de gás

* Uma pequena quantidade de NaN3 (100 g) forma uma grande quantidade de gás (50 L).

REAÇÕES QUÍMICAS

Airbags

Reação de Adição

Magnésio
Metálico

Óxido de Magnésio
(Sólido iônico)
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Reação de Combustão Tem O2 como reagente e CO2 e H2O como produtos.

(COMBUSTÃO COMPLETA)

A  +  O2 CO2 +  H2O

COMBUSTÍVEL

(Propano)

COMBURENTE

A = substância contendo C, H e O

REAÇÕES QUÍMICAS
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Reação de simples troca A + XY AY + X

Reação de dupla troca AB + XY AY + BX

Zn (s)  + 2HCl (g) ZnCl2 (aq) + H2 (g)

(desprendimento de gás H2)

AgNO3 (aq) + 2KCl (aq) AgCl (s) + KNO3 (aq)

(AgCl – precipitado branco)

REAÇÕES QUÍMICAS Reagente limitante

É o reagente que governa o rendimento máximo de produto. O rendimento
de uma reação química deve ser calculado com base na quantidade de
reagente limitante.

Pela equação balanceada: 8 carrocerias + 32 pneus  8 carros

Dados: 8 carrocerias: 48 pneus  carrocerias são limitantes!!

sobram 16 pneus em excesso!!

H2 - limitante
O2 - em excesso

2 H2 + O2 → 2H2O

Reagente limitante

400 g de NaOH são adicionados a 504 g de HNO3. Calcule a massa NaNO3 obtida e a
massa do reagente em excesso.
(Dados: Massa molar: NaOH (40 g mol-1); HNO3 (63 g mol-1); NaNO3 (85 g mol-1)

NaOH + HNO3 —> NaNO3 + H2O

Cálculo do Reagente limitante

*Em primeiro lugar precisamos verificar se a equação está balanceada e descobrir quem é
o reagente que está LIMITANDO nossa reação, e o reagente que está em excesso.

Seguimos esse raciocínio, levando em conta o
número de mols.

40 g NaOH —— 1 mol
400 g NaOH —— x

63 g  HNO3 ——— 1 mol
504 g HNO3 ——– x

Como a razão estequiométrica NaOH: HNO3
é 1:1 então o reagente com menor
quantidade de mol é o LIMITANTE → HNO3

Devemos utilizar SEMPRE o número de mols do
reagente Limitante para calcular o produto.

85 g NaNO3 —— 1 mol
x —— 8 mol

x = 680 g de
NaNO3

x = 10 mol
de NaOH

x = 8 mol
de HNO3

Como temos 2 mol de NaOH em excesso:

40 g NaOH —— 1 mol
x —— 2 mol

x = 80 g de
NaOH em excesso
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Calculando levando em conta a massa...

Devemos utilizar SEMPRE o reagente Limitante para calcular o produto.

63 g HNO3 ——— 85 g NaNO3 x= 680g de NaNO3
504g HNO3 ——— x g NaNO3

* Podemos conferir escolhendo o NaOH para o cálculo:

40 g NaOH ——— 63 g HNO3 x= 630g HNO3
400 g NaOH ——– x g HNO3

Se reagíssemos 400g de NaOH precisaríamos de 630 g de HNO3. Como não temos 630 g
de HNO3 , só temos 504g, concluímos que o HNO3 é o reagente LIMITANTE.

63g HNO3 —— 40g NaOH x= 320g NaOH
504g HNO3 —– x g NaOH

Acabamos de descobrir que se reagíssemos 504g de HNO3 precisaríamos de 320 g de NaOH.
Como temos 400 g de NaOH (mais do que precisamos) concluímos que o NaOH é o
reagente em excesso → Excesso NaOH: 400 – 320g = 80 g

*Em primeiro lugar precisamos descobrir quem é o reagente que está LIMITANDO nossa
reação, e o reagente que está em excesso. Vamos escolher o HNO3 para os cálculos.

Calculando o Rendimento
Rendimento
Rendimento teórico: quantidade máxima de produtos que pode ser obtida a partir de uma
certa quantidade de reagentes (segue a estequiometria da reação).

Rendimento experimental: quantidade real de produto obtido experimentalmente.

(reações secundárias; perda na purificação,…)

Rendimento percentual (R): rendimento real de uma reação química realizada no
laboratório.

100% x
 teóricorendimento

alexperimentrendimento
R 

Exemplo: Suponhamos que encontramos, em um teste para monitorar o motor de um
automóvel, que a combustão de 1,00 L de octano sob várias condições produziu somente
1,14 Kg de dióxido de carbono e não os 2,17 Kg previstos teoricamente. Qual foi o
rendimento percentual da reação?

Rendimento percentual de CO2 = 1,14 Kg x 100% = 52,5 %
2,17 Kg

Termita é uma mistura de alumínio e óxido de ferro (Fe2O3). Quando aquecida a uma
temperatura suficientemente alta, reage com uma exibição pirotécnica espetacular

para formar ferro fundido e óxido de alumínio sólido (Al2O3). Se uma mistura de 10,0 g
de Al e 50,0 g de Fe2O3 reage, quantos gramas de ferro são produzidos?

1) Considere a reação 2Al(s) + 3 Cl2(g) → 2AlCl3(s). Deixa-se reagir uma mistura de 1,50 mol
de Al e 3,00 mol de Cl2. (a) Qual o reagente limitante? (b) Qual a quantidade de matéria
de AlCl3 formada? (c) Qual a quantidade de matéria do reagente em excesso que sobra
no final da reação?

2) Considere a seguinte reação:
2Na3PO4(aq) + 3Ba(NO3)2(aq) → Ba3(PO4)2(s) + 6NaNO3(aq)

Suponha que uma solução contendo 3,50 g de Na3PO4 é misturada com uma solução
contendo 6,40 g de Ba(NO3)2. Quantos gramas de Ba3(PO4)2 podem ser formados?

3) O nitrato de prata, AgNO3, reage com o cloreto de ferro(III), FeCl3, produzindo cloreto de
prata, AgCl, e nitrato de ferro(III), Fe(NO3)3. Uma solução contendo 18 g de AgNO3 foi
misturada com uma solução contendo 32,4 g de FeCl3. Quantos gramas de qual reagente
restam após a reação ser concluída?

4) O sulfato de bário (BaSO4) é produzido pela reação vista a seguir:
Ba(NO3)2(aq) + Na2SO4(aq) → BaSO4(s) + 2NaNO3(aq)

Um experimento foi iniciado com 75 g de Ba(NO3)2 e um excesso de Na2SO4. Após a coleta e
secagem do produto, foram obtidos 64,45 g de BaSO4. Calcule o rendimento teórico e o
rendimento percentual de BaSO4.

Exercícios


